Metal information for making jewelry.
Alloy : is two or more elemental metals mixed together in form a homogeneous mass are an alloy. Common alloys used in jewelry are
silver, copper, zinc and nickel or palladium. The modern alloys may contain indium, germanium, silicon in form De-Oxidizers and
Grain refiner.
Gold : is the classical jewelry metal, Most gold is mined in the Rocky Mountains, Alaska, South Africa, Russia and Canada. Pure gold
is very soft and is not affected by oxygen, sulfur or acids. The purity of gold jewelry is measured in karats. Some countries hallmark
gold with a three-digit number such as “750” means 750/1000 gold or equal to 18K.
Platinum : is a grayish white color, very soft and is not affected by oxygen, sulfur or acids and very ductile, malleable. Platinum is the
ideal metal for setting with diamonds because of its white color. Platinum Jewelry is usually 90% - 95% pure platinum and alloyed with
5% – 10% of another metal to increase the workability.
Palladium : is a light-gray color and belong to the platinum family of metals and since it is cheaper is used as a substitute for
platinum. Palladium Jewelry is not a shiny as platinum Jewelry.
Silver : is a white color, soft, very ductile and malleable. Unfortunately, sulfur and its compounds tarnish it. Tradition sterling silver
used copper to harden it. Modern sterling silver used Anti-Tarnish Silver alloy with De-Oxidizers for improving in physical as color
and improving in production line for better quality of Silver Jewelry.
Copper : is a metal often used in jewelry to making most jewelry alloys and used in making brass and bronze. Copper is only
element metal in red color but unfortunately oxygen reacts with copper to cause of trouble, the De-Oxidizers is in alloys to eliminate
disadvantage of copper.
Zinc : is a blue-white color and is an abundant metal and can be polished to a bright finish. Zinc often used making in brass and
bronze.
Nickel : is a silvery white metal, hard and very good bleaching agent used in white gold jewelry. Nickel combined with other elements
occurs naturally, is found in all soils, is emitted from volcano and is also found in meteorites and in lumps of minerals on the floor of
the ocean, known as sea floor nodules.
Indium : is a malleable, silvery-white and is not oxidized by air at ordinary temperatures. Indium is used in jewelry making to produce
a specialized products, is added to improve workability.

ข้ อมูลโลหะสําหรับการผลิตเครืองประดับ
อัลลอย คือ การนําโลหะตังแต่ 2 ชนิดขึนไป มาหลอมเข้ าด้ วยกันจนเกิดการรวมตัวเป็ นเนือเดียวกันเรียกว่า “อัลลอย/โลหะผสม” อัลลอยทีใช้
โดยทัวไป สําหรับการผลิตเครืองประดับ มักประกอบด้ วย เงิน ทองแดง สังกะสี และ นิกเกิล หรือ แพลเลเดียม เป็ นต้ น ปั จจุบนั อัลลอย ได้ รับการ
พัฒนาให้ มสี ารป้องกันอากาศ และ ช่วยลดปั ญหาของงานหล่อ โดยมีส่วนประกอบของ อินเดียม เจอร์ เมเนียม ซิลิคอน และ โลหะช่วยปรับโครงสร้ าง
ของอัลลอย
ทองคํา คือ โลหะสําหรับการผลิตเครืองประดับทีไม่เคยล้ าสมัย และ ทองคําส่วนใหญ่ มักขุดพบได้ บริเวณเทือกเขาร็อกกี, อลาสก้ า, แอฟริกาใต้ ,
รัสเซีย และ แคนนาดา เป็ นต้ น ทองคําบริสทุ ธิ มีคณ
ุ สมบัติ นิม อ่อนตัว ยืดหยุ่น สูง และ ไม่มปี ฏิกิริยากับ ออกซิเจน กํามะถัน หรือ กรดต่าง ๆ โดย
ความบริสทุ ธิของทองคํา สามารถเรียกว่า “กะรัต” หรือ ในบางประเทศใช้ ตวั เลข 3 หลัก เพือแสดงค่าความบริสทุ ธิของเครื องประดับทองคํา เช่น
“750” จะเทียบเท่า “18K“ หรือ มีความหมายว่า มีปริมาณทองคําบริสุทธิผสมอยู่อตั ราส่วนร้ อยละ 75 เป็ นต้ น
แพลทตินัม คือ โลหะสีขาวอมเทา ทีได้ รับความนิยม นํามาผลิตเครืองประดับร่วมกับเพชร เพือใช้ เป็ นเครืองประดับสําหรับพิธีการสําคัญ เช่น พิธี
การหมันหรื อแต่งงาน โดยแพลทตินมบริ
ั สทุ ธิ มีคณ
ุ สมบัติ นิม อ่อนตัว ยืดหยุ่น สูง และ ไม่มปี ฏิกิริยากับออกซิเจน กํามะถัน และ กรดต่าง ๆ
เช่นเดียวกับทองคําบริสทุ ธิ และ โดยทัวไป เครืองประดับแพลทตินมั จะมีความบริสทุ ธิของแพลทตินมั 90% หรือ 95% และ ส่วนทีเหลือ 5% หรือ
10% จะเป็ นโลหะอืน ๆ เพือเพิมความแข็ง และ ช่วยรักษารูปทรงให้ กับเครืองประดับแพลทตินัม
แพลเลเดียม คือ โลหะทีมีสีเทาอ่อน และจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับแพลทตินมั แต่มรี าคาทีถูกกว่า จึงมักถูกใช้ ผลิตเครืองประดับ ทดแทน เครืองประดับ
แพลทตินมั แต่เครืองประดับแพลเลเดียมจะไม่เงาเทียบเท่าเครืองประดับแพลทตินมั
เงิน คือ โลหะสีขาว ทีมีคณ
ุ สมบัติ นิม อ่อนตัว ยืดหยุ่น สูง แต่มปี ฏิกิริยากับ กํามะถัน ทําให้ เกิดการหมองคลําดําได้ ซึงเครืองประดับเงินในสมัยก่อน
จะใช้ ทองแดงเป็ นส่วนผสมกับเงินบริสุทธิ เพือเพิมความแข็งและช่วยรักษารูปทรงให้ กับเครืองประดับเงิน แต่ในปั จจุบนั ได้ เกิดการพัฒนาของ
อัลลอยสําหรับเครืองประดับเงิน ทีมีส่วนประกอบของโลหะ เพือช่วยชะลอการหมองคลํา ดํา และ ยังช่วยให้ เครืองประดับเงินในยุคปั จจุบนั มีความ
ขาว ใส แวววาว เป็ นเงา มากยิงขึน
ทองแดง คือ โลหะสีแดง ทีใช้ เป็ นส่วนประกอบของอัลลอยเกือบทุกประเภท เพือสําหรับการผลิตเครืองประดับต่าง ๆ และ เป็ นส่วนประกอบหลัก
ของ ทองเหลือง และ บรอนซ์ แต่ทองแดงมีปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ ง่าย และ มักเป็ นสาเหตุของปั ญหางานหล่ออยู่บ่อย ๆ ปั จจุบนั อัลลอยทีมีสาร
ป้องกันอากาศ จะสามารถช่วยลดปั ญหาการเกิดออกซิไดซ์ของทองแดงและออกซิเจนได้ ดี
สังกะสี คือ โลหะขาวอมฟ้า และ สามารถพบได้ ทวไปในธรรมชาติ
ั
โดยสังกะสีบริสทุ ธิ หากนําไปขัดจะเป็ น มัน เงา ได้ และ มักใช้ เป็ นส่วนประกอบ
หลักของ ทองเหลือง และ บรอนซ์
นิกเกิล คือ โลหะสีขาว-เงิน ทีมีความแข็งมาก และ สามารถปรับสี เครืองประดับทองขาว ทีมีส่วนประกอบของทองคําบริสทุ ธิ ให้ เปลียนเป็ นสีขาวได้
ดีมาก นิกเกิลมักผสมอยู่กับโลหะอืน ๆ ตามธรรมชาติ และ ยังสามารถพบได้ จาก ลาวา ของการระเบิดของภูเขาไฟ และ อุกกาบาต หรือ แม้ กระทัง
บริเวณใต้ พนทะเล
ื
ก็สามารถพบได้ เช่นกัน
อินเดียม คือ โลหะสีขาว-เงิน มีความอ่อนนิม และ ไม่เกิดปฏิกิริยาออกไซด์กับอุณหภูมขิ องอากาศโดยทัวไป โดยใช้ เป็ นส่วนประกอบของอัลลอยที
ผลิตขึนเป็ นพิเศษ เพือพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ ดีมากยิงขึน

